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ZAPYTANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA nr 2/ZAZ/2019 

Dotyczy zakupu maszyny typu: Bigówko-Falcerka – urządzenie fabrycznie nowe. 

dla Zakładu Introligatorsko-Drukarskiego Stowarzyszenia „Teatr Grodzki”, Zakład Aktywności 

Zawodowej, Ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała. 

Kwota zamówienia dla maszyny 73 000,00 zł netto. 

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).  

 

1. Zamawiający:  

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „TEATR GRODZKI” 

43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 13,  

NIP 547-18-99-356,  

REGON: 072316856,  

KRS 0000051764 

e-mail: zaz@teatrgrodzki.pl 

 

2. Przedmiot zamówienia:  

2.1 Automat bigująco-falcujący, 

- gramatura papieru do 400g/m2 
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- min odległość między bigami:  1mm, 

- standardowa szerokość bigu : 1mm, 

- wysokość stosu:  min 100 mm, 

- falcowanie  w:  Z,1/2, 1/3, List, 

- opcja perforacji, 

- panel dotykowy, 

- pamięć prac, 

Wyposażenie linii bigująco-falcującej: 

- podajnik prac minimalnych, 

- stół prac maksymalnych, 

-zestaw do perforacji wzdłużnej i fragmentarycznej, wraz z krążkiem perforującym, 

- dodatkowa listwa perforująca, 

- dodatkowa listwa bigująca, 

- instrukcja obsługi w j. polskim, 

- gwarancja serwisowa. 

 

3.    Realizacja zamówienia: 

3.1 Zamawiający wymaga, aby maszyna została dostarczona i zainstalowana w siedzibie 

zamawiającego na koszt Sprzedającego. 

3.2 Zamawiający wymaga  instalacji wraz z szkoleniem pracowników ZAZ Bielsko-Biała. 

3.3 W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści 

złożonych ofert. 

3.4 Zamawiający zastrzega sobie możliwość obejrzenia na etapie oceny złożonych ofert, 

zaoferowanego sprzętu i próbnych prac. 

3.5 Zadanie jest płatne po uzyskaniu środków przekazanych z Urzędu Wojewódzkiego  na konto 

Organizatora Zakładu Aktywności Zawodowej w Bielsku-Białej. 
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3.6 Sprzedający zobowiązany będzie dołączyć do dokumentu potwierdzającego sprzedaż (faktura)  

z terminem płatności 30 dni  oraz dokument (protokół) potwierdzający wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

3.7 Oferent musi posiadać doświadczenie z zakresu sprzedaży, instalacji oraz obsługi serwisowej 

oferowanego sprzętu. 

4.  Miejsce oraz termin składania ofert:  

4.1 Oferty proszę przesłać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zaz@teatrgrodzki.pl, 

lub prezes@teatrgrodzki.pl,  poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście do dnia 15.11.2019 do 

godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – adres ul. Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała nr tel. 

33 496 52 19 , za dostarczenie oferty w inne miejsce niż wskazane powyżej lub pozostawienie 

awizo Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności. (W przypadku przesłania oferty pocztą lub przesyłką 

kurierską do Zamawiającego, należy wziąć pod uwagę, że terminem jej dostarczenia (złożenia) Zamawiającemu jest jej 

wpływ do miejsca oznaczonego przez Zamawiającego jako miejsce składania ofert.)  

Osoba odpowiedzialna za kontakt z ramienia Zamawiającego:   

Marcin Słonka, 33 496 52 19,  zaz@teatrgrodzki.pl 

4.2  Ocena ofert nastąpi w dniu 18.11.2019 r. w siedzibie Zamawiającego. 

4.3  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

4.4 Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. 

4.5 Oferta powinna być ważna w okresie co najmniej 60 dni od upływu terminu do składania ofert. 

4.6  Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zapytania ofertowego na każdym etapie  

bez podania przyczyn. 
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